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غلفتينر  - جاما للطيران  العامة املحدودة - قطاع الشركات الناشئة 
األخبار التشغيلية

 مستجدات شركة املوانئ العاملية
 "غلفتينر تعرض أداًء قويا في اإلمارات العربية املتحدة والبرازيل والعراق والواليات املتحدة األمريكية"

ألكثر من 38 عاما حرصت غلفتينر على تقديم أداء على مستوى عاملي لعمالئها في مختلف عملياتها في الشرق األوسط وأوروبا والعراق ولبنان والبرازيل والواليات املتحدة األمريكية، ويعد عام 2015 
العام األقوى على اإلطالق بالنسبة ألداء الشركة.

	 اإلمارات العربية املتحدة  

محطة حاويات خورفكان: حققت محطة حاويات خورفكان رقما قياسيا جديدا في 
اإلنتاجية في النصف األول من عام 2015. في يناير، قامت الشركة بإجراء تحديثات تشغيلية 

بما في ذلك تقديم 4 رافعات من السفن إلى الرصيف إلى جانب 12 رافعة جسرية ذات 
إطارات مطاطية. كما تتوقع محطة حاويات خورفكان استالم ثمانية جرارات إضافية جديدة 

مزودة بثمانية مقطورات والتي تستخدم لنقل الحاويات من السفينة إلى مكان التجميع 
والعكس بكفاءة وفعالية.

إلى جانب التحديثات التي تم إدخالها على املعدات، استقبل ميناء خورفكان أيضا عددا من 
السفن خالل العام وتمكن امليناء من إثبات أفضليته لدى العمالء. في 18 أبريل، حقق ميناء 

خورفكان رقما قياسيا جديدا باستقباله لسفينة الحاويات العمالقة جولز فيرن التابعة ملجموعة 
الشحن البحري "سي إم إبه-سي جي إم" حيث حققت أعلى رقم على اإلطالق في حركات 
التحميل والتفريغ لكل سفينة في تاريخ كل من غلفتينر و"سي إم إيه – سي جي إم". وقد 

اشتملت هذه العملية على 11756 حركة والذي يعادل مناولة 19561 حاوية نمطية في سفينة 
واحدة. في يونيو من هذا العام، استقبلت املحطة أيضا أكبر سفينة في امليناء بسعة 18 ألف 

حاوية نمطية وهي سفينة كيرغويلني العمالقة التابعة لشركة النقل البحري "سي إم إيه – سي 
جي إم" كما تلقت الطلب األول من سفينة الركاب "كوين ماري 2" وقد تم تقديم هدية رمزية 

لقبطان السفينة لالحتفاء بهذه املناسبة. 

سجلت غلفتينر أيضا طاقة إنتاجية إيجابية حيث بلغت الزيادة في األحجام خالل النصف األول 
من العام %14.4 مقارنة بعام 2014 و3.9% مقابل امليزانية. 

محطة حاويات الشارقة: الزالت محطة حاويات الشارقة واحدة من أهم العمليات الخاصة بالشركة حيث يستمر نموها بنسبة 5.6% أعلى من أحجام العام املاضي. إلى جانب تحقيق هذه األرقام، 
بدأت غلفتينر اتخاذ اإلجراءات من أجل زيادة بصمة املحطة من خالل املشاركة في خيارات التوسع مع الشركة االستشارية سي إتش تو إم هيل ومن املزمع أن تنشر خطة رئيسية مليناء خالد في 26 

أغسطس. ومع هذا التوسع املتوقع، سوف تقوم الشركة أيضا بإجراء عدد من التطورات والتحديثات التشغيلية التي تركز على الفعالية واملزمع تنفيذها خالل التسعة أشهر املقبلة بما في ذلك تسليم 
رافعتني قنطريتني وتقديم نظام جديد لتشغيل املحطة. 

البرازيل

ميناء ريسيف: خالل النصف األول من عام 2015، حققت غلفتينر البرازيل زيادة بنسبة 7% في املناولة العامة للشحنات و25% في نتائجها التشغيلية في برنامبوكو مقارنة بنفس الفترة العام 
املاضي، األمر الذي يشير إلى الطاقة اإلنتاجية املشتركة مليناء سواب وميناء ريسيف. فضال عن ذلك، على الرغم من استمرار األزمة املالية على الصعيدين الدولي واإلقليمي، نجحت غلفتينر في 
تتعزيز أعمال جديدة مما أدى إلى زيادة األحجام في ميناء ريسيف وزيادة الحصة السوقية في املنطقة. وقد مثل هذا التوسع أيضا جزءا من نجاح غلفتينر البرازيل حيث زادت من بصمتها في 

املنطقة الشمالية الشرقية من الدولة من خالل مد أنشطتها لتشمل ماسيو وكابيديلو. 

	العراق  

مركز أم قصر اللوجستي: استقبلت غلفتينر أثنني من أكبر سفن تخزين الغاز النفطي املسال 
في العراق في مركز أم قصر اللوجستي في ميناء أم قصر في البصرة. بلغ وزن كل من 

الخزانني 250 طن وطول 50 متر والذي يتجاوز طول نصف ملعب كرة قدم، وتعد بذلك أكبر 
شحنة يتم نقلها لهذه املسافة الطويلة في العراق. تم اختيار مركز أم قصر اللوجستي من قبل 

املصنعني لتخزين الخزانات في بيئة آمنة بينما يتم تنفيذ املخالصات الجمركية. وقد ظهرت قدرات 
غلفتينر من خالل نجاحها في مناولة هذه الخزانات في مركز أم قصر اللوجستي بما في ذلك 

تأمني عملية التخزين وإعادة التحميل على وسيلة النقل املتخصصة عند خروجها. 

 محطة حاويات خورفكان هي محطة الحاويات الوحيدة املجهزة بالكامل في اإلمارات العربية املتحدة والتي
 تقع خارج مضيق هرمز، ونظرا ملوقعها املتميز فإنها تمثل أحد أهم مراكز الشحن بني السفن بالنسبة

  .للخليج العربي وشبه القارة الهندية وخليج عمان وأسواق شرق أفريقيا

املواطنة املؤسسية
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة - مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة 
“نحمي بيئتنا لضمان مستقبل أفضل”

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
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رؤيتنا املؤسسية 
رؤية الرئيس التنفيذي - هارفرد بيزنس ريفيو

الفعاليات والتقارير
الرئيس التنفيذي ملجموعة أوروك يشارك في لجنة توجيهية بشأن الطاقة

الرئيس التنفيذي ملجموعة أوروك يشارك في لجنة توجيهية بشأن الطاقة 
“د. جعفر ضياء جعفر يقدم رؤيته وخبرته في مؤتمر جمعية مهندسي النفط العاملية في العراق ”

فـي إطـار تـركـيزهـا املسـتمر عـلى الـقيادة املـتخصصة فـي قـطاع الـطاقـة، انـضم الـرئـيس الـتنفيذي ملجـموعـة أوروك، د. جـعفر ضـياء جـعفر، إلـى الـلجنة 
الـتوجـيهية الـتابـعة لجـمعية مـهندسـي الـنفط الـعاملـية - فـرع الشـرق األوسـط، املـكلفة بـاإلعـداد ملـؤتـمر عـام ٢٠١٦ تـحت عـنوان:  “الـعراق - اإلمـكانـيات 

النفطية ومستقبل الطاقة” املزمع عقده في عمان، األردن. 

قـدم د.جـعفر خـدمـاتـه لـلشعب الـعراقـي عـلى مـدار عـدة عـقود سـواء خـالل فـترة عـمله مـع الـحكومـة الـعراقـية أو خـالل رئـاسـته لـواحـدة مـن أكـبر شـركـات 
الــهندســة واملشــتريــات واملــقاوالت فــي الــعراق. فــإلــى جــانــب جــهوده فــي قــيادة عــملية إعــادة بــناء الــطاقــة الكهــربــائــية فــي الــدولــة خــالل الــفترة مــن ١٩٩١ 
حـــتى ١٩٩٩ والـــعمل كـــرئـــيس مجـــلس إدارة الـــلجنة الـــعراقـــية الـــوطـــنية لـــنقل الـــتقنية، كـــما قـــام د. جـــعفر أيـــضا بـــتألـــيف واملـــشاركـــة فـــي تـــألـــيف عـــدد مـــن 
األبـحاث الـخاصـة بـقطاع الـطاقـة. بـناء عـلى خـبرتـه ومـعرفـته الـواسـعة، مـن املـتوقـع أن يـقدم د.جـعفر قـيمة هـامـة لـلفعالـية واملـشاركـني فـيها مـمن يـسعون 

للحصول على رؤية متعمقة بشأن قطاع الطاقة في املنطقة. 

سـوف يـعمل مـؤتـمر ٢٠١٦ كـمنصة لـتناول مـا شهـدتـه األعـوام األخـيرة فـي الـعراق مـن قـصور فـي الكهـربـاء وعـدم قـدرة محـطة الـطاقـة الكهـربـائـية عـلى 
اسـتالم إمـدادات وقـود كـافـية لـلعمل بـكامـل كـفاءتـها وحـقول الـغاز املـتروكـة دون تـطويـر. سـوف يـجتمع خـالل املـؤتـمر عـدد مـن كـبار املـسؤولـني والـخبراء 
واملـــفكريـــن مـــن وزارة الـــنفط ومـــختلف املـــؤســـسات مـــتعددة الـــجنسيات لـــتبادل اآلراء ووجـــهات الـــنظر واملـــعرفـــة وتـــقديـــم حـــلول عـــلى املمســـتويـــني الـــخاص 

والعام. 

أوروك للهندسة والطاقة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع

تفخر الهالل للمشاريع بدعم بوابة األعمال العربية الرائدة 
“االقتصادي” في قسم اإلدارة من خالل استضافة مقاالت هارفرد 

بزنس ريفيو بالعربية ألول مرة

وسوف يمثل ذلك مصدراً يمكن املسؤولني التنفيذيني من الوصول إلى 
املعلومات في مجال األعمال واملجاالت ذات الصلة وموضوعات متعلقة 

بالقضايا املحلية واإلقليمية والتي قد ال يتم مناقشتها في أي من 
املنشورات الغربية البارزة. وتهدف الهالل للمشاريع من خالل هذه 

الشراكة إلى سد هذه الفجوة في املعلومات عن طريق مجلة مرموقة 
مثل هارفرد بزنس ريفيو. 

يتم نشر مقال جديد من مقاالت هارفرد بزنس ريفيو شهرياً على موقع 
االقتصادي. يمكن االطالع على أحدث املقاالت “كيف تحافظ على 

مكانك في شركة عائلية وأنت لست من العائلة؟” هنا.

يمنح االقتصادي أيضا لقرائه فرصة املشاركة في رسالته اإلخبارية 
الشهرية والتي تلقي الضوء على أحدث األخبار واملقاالت. للمشاركة 

يرجى الضغط هنا

www.ae.aliqtisadi.com  

  مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية
كيف تحافظ على مكانك في شركة عائلية وأنت لست من العائلة

 إزاحة الستار عن املحطة الجديدة وأول حركة حاويات شملت سفينة "جاميكا سي إم إيه-سي جي إم" وهي سفينة حاويات
 عمالقة يبلغ طولها 264 متر وبسعة 4298 حاوية نمطية، والتي رست في امليناء. شركة "سي إم إيه-سي جي إم" هي

  .واحدة من شركات الشحن الرائدة على مستوى العالم وتعد من أقدم شركاء األعمال لدى غلفتينر

غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع  

 تغيرات في عمليات القاعدة الثابتة في مطار الشارقة للتنافس
 مع مطار دبي الدولي

طبقا لتوقعات جمعية الشرق األوسط لطيران رجال األعمال، سوف تصل قيمة صناعة طيران رجال األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 1.3 مليار دوالر بحلول عام 2020. وعليه، يعد 
هذا هو الوقت األمثل لتنفيذ خطط جاما للطريان للمرحلة الثانية من استثمارها بقيمة 15 مليون دوالر في عمليات القاعدة الثابتة في الشارقة. 

منذ افتتاح مبنى الطائرات الخاصة في مطار الشارقة الدولي في عام 
2014، شهدت شركة طيران رجال األعمال استجابة إيجابية من قاعدة 

عمالئها، األمر الذي يتطلب من جاما للطيران من بني تغييرات أخرى 
إيجار مساحة إضافية إليقاف الطائرات من أجل تلبية الطلب. سوف 
تضم املرحلة الثانية من التطوير حصول جاما للطيران على مساحة 

حظيرة إضافية بمبلغ 8 مليون دوالر حيث ستقوم بعمليات صيانة 
الطائرات وخدمات اإلشراف على الطائرات. ومن األمور التي ستروق 

عمالئها بدرجة أكبر هو خفض أسعار املناولة بنسبة %20 نتيجة الندماج 

جاما للطيران مع هانغر8 الذي سمح بتوفير في التكلفة. 

إن إجراء املزيد من التغييرات في مطار الشارقة الدولي من أجل تقديم خدمات 
شاملة،  مقترنا بقيود الهبوط واإليقاف في مطار دبي الدولي سوف يساعد في 

التغلب على املنافسني وسوف يتقدم بجاما للطيران خطوة إلى األمام نحو تحقيق 
هدفها وهو زيادة أعمالها بمرة ونصف. 

تخضع إلدارة جاما للطيران اليوم 145 طائرة ولديها عمليات من 44 موقع مختلف 
في 15 دولة في 5 قارات بما في ذلك أمريكا الشمالية واململكة املتحدة وأوروبا 

القارية أوفريقيا والشرق األوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية. 

 إعادة افتتاح املحطة التنفيذية الحصرية الخاصة بجاما للطيران في مطار الشارقة الدولي للمسافرين في يوليو 2014،
 وذلك في أعقاب إنجاز املرحلة األولى بقيمة 15 مليون دوالر من أعمال التحديث والتجديد. واليوم، يعرف املطار بأنه أحد

 .أفضل املراكز لزائري دبي واإلمارات الشمالية

 يقع مركز أم قصر اللوجستي شمال ميناء أم قصر ومتصل مباشرة بطريق البصرة-أم قصر
  .الرئيسي، مما يجعل موقعه مثاليا لقطاع النفط والغاز في املنطقة

   ومضة مينا فينشرز ١ - سامينا اليمستون القابضة - جروثجيت كابيتال
استثمارات األسهم الخاصة

حـازت جـروثـجيت كـابـيتال عـلى جـائـزة أفـضل شـركـة اسـتثمار خـاص فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا لـعام ٢٠١٥ مـن قـبل كـابـيتال 
فــايــنانــس إنــترنــاشــيونــال، وهــي مــصدر إلــكترونــي يــصدر تــقاريــرا بــشأن األعــمال واالقــتصاد والــتمويــل. طــبقا لــلمقال، إن اســترايــتجية 
جـروثـجيت كـابـيتال الـبسيطة والـذكـية والـتي تهـدف إلـى دعـم شـركـات األسـواق املـتوسـطة تـمكنت مـن وضـع الشـركـة فـي مـكانـة مـتميزة 

بني منافسيها في السوق. 

تــتطلب اســتراتــيجية جــروثــجيت كــابــيتال مــرور مــا يــصل إلــى ٧ أعــوام عــلى االســتثمار إلــى أن يــنضج بــالــكامــل، والهــدف مــن ذلــك هــو 
تـمكني الـنمو الـعضوي للشـركـات. تـأسسـت الشـركـة عـام ٢٠٠٧ مـن قـبل مجـموعـة مـن مـمولـي الشـركـات واملـصرفـيني الـعامـلني فـي مـجال 

االســتثمار، وقــد تــمكنت حــتى تــاريــخه مــن إدارة مــحفظة تــضم ٧ شــركــات كــل مــنها فــي مــرحــلة مــختلفة مــن الحجــم والــتوســع وســيادة 
الـسوق واالسـتعداد لـلتخارج. وكـمثال عـلى نـجاح جـروثـجيت كـابـيتال، أجـرت الشـركـة مـؤخـرا عـملية تـخارج مـن اسـتثمارهـا فـي آيـبل لـوجيسـتيكس مـن خـالل بـيع حـصتها الـتي تـبلغ ٧٠٪ مـقابـل ٣٢ مـليون 

دوالر محققة بذلك ثالثة أضعاف استثمارها األصلي. 

الهالل للمشاريع أحد حملة األسهم املؤسسني في جروجيت كابيتال  

شـركـة الهـالل لـالسـتثمارات هـي الـقطاع املـسؤول عـن األسـهم الـخاصـة واالسـتثمارات الـبديـلة األخـرى لـدى الهـالل لـلمشاريـع. ومـن خـالل الـرؤيـة بـعيدة 
املـــدى، تـــتوجـــه اســـتراتـــيجية الهـــالل لـــالســـتثمارات نـــحو الـــحفاظ عـــلى مـــحفظة مـــتوازنـــة مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي مـــختلف فـــئات األصـــول بـــما فـــي ذلـــك 

األسهم الخاصة ورأس املال املخاطر والعقارات. 

تشــتمل حــافــظة الهــالل لــالســتثمارات الــحالــية عــلى مجــموعــة أبــراج، وجــروثــجيت كــابــيتال، وصــندوق ســراج فلســطني ١، وتــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير 
بارتنرز، وسامينا اليمستون القابضة، ودويت آي بي سي للفرص العقارية، وومضة مينا فينشرز ١.

	الواليات املتحدة األمريكية  

	محطة  	كانافيرال:  	عقد  	حفل  	افتتاح  	محطة  	غلفتينر  	في  	ميناء  	كانافيرال  
	الواليات  	املتحدة  	األمريكية  	بعد  	مرور  	عام  	واحد  	فقط  	على  	توقيع  	اتفاقية  
		عاما  	مع  	هيئة  	ميناء  	كانافيرال.  	وفي  	حضور  	عدد  	من    35	االمتياز  	ملدة  

	الشخصيات  	البارزة  	املحلية  	واإلقليمية  	والدولية،  	استقبلت  	محطة  	كانافيرال  
	السفينة  	األولى  	التابعة  	ألحد  	العمالء  	القدامى  	وهي  	شركة  	النقل  	البحري  
	سي  	إم  	إيه‐-سي  	جي  	إم.  	وقد  	ساهمت  	سفينة  	"جاميكا  	سي  	إم  	إيه‐-سي  
	جي  	إم"  	والتي  	تعد  	أعمق  	سفينة  	تدخل  	ميناء  	كانافيرال  	على  	اإلطالق  	في  

	االحتفاء  	بهذه  	املناسبة  	من  	خالل  	تفريغ  	أول  	حاوية  	في  	امليناء  	ولكن  	بالتأكيد  
	  	لن  	تكون  	األخيرة.  

تم إنشاء محطة كانافيرال، وهي املحطة الوحيدة املخصصة للحاويات في 
ميناء كانافيرال، على مساحة 20 فدان ومزودة باثنني من املراسي 

ورافعتني قنطريتني بسعة مبدئية تبلغ 200 ألف وحدة نمطية مع وجود 
خطط طموحة لزيادة هذه السعة لثالثة أضعاف بحيث تبلغ 750 ألف 

حاوية نمطية. وتتوقع غلفتينر الواليات املتحدة أن يتم تشغيل امليناء 
بالكامل في الربع األخير من عام 2015. 

أعلنت غلفتينر أيضا عن عزمها على إضافة محطة حاويات أخرى في 
الواليات املتحدة بحلول الربع األول من عام 2016 إلى جانب افتتاح 

محطة حاويات في أفريقيا. ومن املحتمل أن تقوم بتشغيل خمس محطات 
في الواليات املتحدة وغيرها في أمريكا الجنوبية بحلول عام 2020. 

 “دمج العالمات التجارية هانغر٨ وجيت كلوب تحت جاما للطيران”

على الرغم من إنجاز عملية الدمج بني جاما للطيران وهانغر8 بقيمة 188 مليون دوالر في يناير من هذا العام إال 
أن التحوالت بالنسبة للشركتني تمت بصورة تدريجية. وسوف يتم إلغاء كال العالمتني التجاريتني هانغر8 وجيت 

كلوب. سوف يتم اإلعالن عن ذلك فقط بعد دمج كلتا الشركتني بنجاح واستمرارهما في تحقيق األهداف 
االستراتيجية بما في ذلك اتفاقيات الشراكة والتوسع املحددة في الخطة املبدئية، وبعد استيفاء توقعات األداء 

التجارية. سوف تشتمل املرحلة األولى من دمج العالمات التجارية تحت عالمة واحدة على إغالق املواقع اإللكترونية 
ملجموعة هانغر8 وتجديد العالمة التجارية ملنشآت املجموعة في مطار أكسفورد. 

جاما للطيران العامة املحدودة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع 

 قطاع الشركات الناشئة يقترب من إطالق مشروعني
 “يهدف القطاع إلى إحداث أثر في مجال األغذية واملشروبات واملالبس الصناعية”

يعمل قطاع الشركات الناشئة، وهو أحد قطاعات الهالل للمشاريع، على تأسيس أعمال مستدامة. وقد أوشك القطاع حاليا على إطالق أول مشروعني في مجال األغذية واملشروبات ومجال املالبس،  
بعد االنتهاء من مراحل االختبار النهائية. يندرج املشروعان الجديدان ضمن مجموعة من التصورات األخرى التي يجري تطويرها حاليا في مجال فعالية الطاقة والتجارة اإللكترونية. في عام ٢٠١٤، 

تم اعتماد خمسة تصورات جديدة وإضافتها إلى خط التطوير الخاص بقطاع الشركات الناشئة ولحق ذلك اإلعالن عن خطط لتوسيع قائمة املشاريع من خالل إضافة ٣ مشاريع جديدة خالل األشهر 
املقبلة.

سوف يواصل قطاع الشركات النشائة العمل 
كحاضنة أعمال للشركات الناشئة في نطاق من 

القطاعات والصناعات في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. كما سيقوم القطاع بتطوير أعمال 

جديدة ومساعدة الشركات على تحويل أفكارها إلى 
مشاريع مجدية وقادرة على إحداث أثر اجتماعي 

واسع.  

 من خالل استراتيجية دقيقة ومنسقة، يقود
 قطاع الشركات الناشئة كل تصور خالل
 أربع مراحل من التطوير من خالل مراحل

 محددة مسبقا لضمان نجاحها طويل األجل
  .كأعمال مستدامة ومربحة

 جروثجيت كابيتال
“تفووز بجائزة أفضل شركة استثمار خاص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٥ ”

تفخر الهالل للمشاريع بمد (عضويتها البالتينية في جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة) للفترة 
٢٠١٥-٢٠١٦. سوف تقوم الهالل للمشاريع خالل العام بدعم جهود وبرامج ومبادرات الجمعية التي تستهدف حماية البيئة والتثقيف 

والوعي بالتنوع الحيوي والتغير املناخي وكذلك الحد من البصمة البيئية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

جاءت الشراكة في أعقاب كشف الجمعية عن رؤيتها االستراتيجية “معا من أجل مستقبل مشرق” والتي تهدف إلى زيادة أنشطتها من 
خالل فرص املشاركة. على الرغم من أن هناك مبادرات معينة في االستراتيجية لم يتم اإلعالن عنها بعد، إال أن وضع خطة ملواجهة 
التغير املناخي والتنوع الحيوي في اإلمارات العربية املتحدة وحماية التراث الطبيعي الفريد للدولة سوف يكون من مناطق التركيز 

الرئيسية للمؤسسة خالل العام.  

بعد مرور ١٤ عاما من العمل مع شركائها الرئيسيني، حققت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية عدد من اإلنجازات البيئية بما في ذلك 
ترويج فكرة االستدامة البيئية وتبني معايير جديدة لإلضاة الداخلية وتحديد مسارات هجرة السالحف في املنطقة من خالل املساعدة في 

تخطيط وتنفيذ منتزه وادي الوريعة بالشراكة مع حكومة الفجيرة. 

    ewswwf.ae ملزيد املعلومات عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة يرجى زياة املوقع

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل 
“شراكة لالحتفاء بالشباب والفنون والثقافة”

بعد النجاح الذي حققته في تقديم الفنون للشباب في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من خالل األفالم في عام ٢٠١٥، قامت الهالل للمشاريع بالتأكيد 

مجددا على التزامها تجاه مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل ٢٠١٦ 
بوصفها شريك رئيسي.  

إن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل هو أول مهرجان لألطفال في 
اإلمارات واملنطقة والذي تنظمه مؤسسة الفن اإلعالمي لألطفال والناشئة (فن) 
تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي (قرينة صاحب 
السمو حاكم الشارقة). يهدف املهرجان إلى تعزيز املعرفة اإلعالمية لدى شباب 
املنطقة ورعاية اإلبداع وعرض مواهبهم في صناعة األفالم من قبل الصغار 
وعنهم. يلعب املهرجان أيضا دورا هاما في تعريف األطفال بمختلف الثقافات 
وتعزيز مبادئ السالم والتسامح وإيجاد تفاهم عاملي بأن األفراد من مختلف 

الثقافات واألديان يمكنهم العيش معاً. 

سوف يتنافس إجمالي ١٧٥ فيلما من ٢٠ دولة على جوائز املهرجان لهذا العام 
واملزمع عقده خالل الفترة من ١٨ حتى ٢٣ أكتوبر في مركز الجواهر 

للمؤتمرات. سوف يتم توزيع الجوائز ضمن ٧ فئات بما في ذلك “أفضل فيلم 
من إنتاج األطفال”، “أفضل فيلم إماراتي قصير”، “أفضل فيلم طويل”، 
“أفضل فيلم قصير”، “أفضل فيلم وثائقي” و”أفضل فيلم رسوم متحركة”. 
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 يعد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل حدث سنوي يحتفل باملهارات الفنية في اإلمارة واملنطقة كما يمثل منصة
 للتسامح الثقافي بني الشباب.

 الرئيس التنفيذي ملجموعة أوروك، د. جعفر ضياء جعفر

 فـي صـباح يـوم األربـعاء 27 مـايـو 2015، قـامـت السـلطات الـسويسـريـة بـالـتنسيق مـع مـكتب الـتحقيقات الـفيدرالـي 
األمــريــكي بــإلــقاء الــقبض عــلى ســبعة مــن كــبار مــسؤولــي كــرة الــقدم الــدولــية فــي أحــد فــنادق زيــورخ. بــعد  ســاعــات، 
 FIFA أعــلنت وزارة الــعدل األمــريــكية عــن تــوجــيه اتــهامــات لــتسعة مــن كــبار مــسؤولــي االتــحاد الــدولــي لــكرة الــقدم
بــــاإلضــــافــــة إلــــى خــــمسة آخــــريــــن بــــعدد مــــن الجــــرائــــم الــــجنائــــية الخــــطيرة بــــما فــــي ذلــــك “غــــسيل األمــــوال واالبــــتزاز 

واالحتيال.”

فـــي نـــفس الـــيوم، داهـــمت الســـلطات مـــقر “فـــيفا” وأعـــلنت عـــن إجـــراء تـــحقيق جـــنائـــي فـــي “الـــتجاوزات” الـــتي تـــم 
ارتــكابــها فــي مــنح حــق اســتضافــة كــأس الــعالــم لــعامــي 2018 و2022 فــي روســيا وقــطر عــلى الــتوالــي، مــع تــوجــيه 

االتهام بـ”الفساد وغسيل األموال.”

بـغض الـنظر عـن نـتيجة تـلك الـتحقيقات، فـإنـه مـن الـواضـح أن الـهيئة اإلداريـة والـتنظيمية لـكرة الـقدم، والـتي مـضى 
عـلى تـأسـيسها أكـثر مـن 110 أعـوام، هـي فـي خـضم أزمـة مـتعلقة بـاألمـور الـقانـونـية والـتجاريـة والـعالقـات الـعامـة 
فــيها. وعــندمــا تجــد أي مــؤســسة، ســواء كــانــت عــامــة أو خــاصــة أو غــير هــادفــة لــلربــح، نــفسها فــي مــثل هــذا املــوقــف 
فـأقـل مـا يـقال أن ذلـك داللـة عـلى ارتـكاب أخـطاء جـسيمة فـيها. لـيس هـناك شـك فـي أن عـمليات الـحوكـمة املـؤسـسية 
لــدى فــيفا، الــتي وضــعت 209 مــؤســسات لــكرة الــقدم فــي أنــحاء الــعالــم ثــقتها فــيها، كــانــت قــاصــرة قــصوراً صــارخــاً 

لتسمح ملثل هذا الوضع بأن يتفاقم وينكشف.

يـنبغي أن تحـمل هـذه الـقصة مـغزى وعـبرة للشـركـات فـي كـل مـكان- بـما فـي ذلـك مـنطقة الخـليج- بـشأن الـحاجـة إلـى تـطبيق إجـراءات الـشفافـية واملـساءلـة ومـكافـحة الـفساد الـتي تـمنح األطـراف املـعنية الـثقة 
في ممارسات تلك الشركات واالطمئنان إلى نتائجها.

وأنا أعتقد أن هناك على وجه التحديد عدداً من الدروس الهامة التي يمكن استخالصها من األمور التي ظهرت للعيان خالل فضيحة “فيفا” التي ال تزال تتفاعل:

أوال، إن مسـرح الـحوكـمة الـجيدة أو الـسيئة هـو املـناصـب الـعليا. وعـندمـا يـكون كـبار املـسؤولـني الـتنفيذيـني فـي أيـة مـؤسـسة مـتورطـني بـصفة شـخصية فـي مـزاعـم جـريـمة فـساد، فـينبغي أن يـقرع جـرس اإلنـذار 
بشأن نوع الثقافة املؤسسية التي ُسمح لهم بتطويرها تحت إشرافهم.

ثـانـياً، إن غـياب الـشفافـية ال يحـّد فـقط مـن قـدرة املـؤسـسة عـلى مـنع اإلخـفاقـات فـي الـحوكـمة، ولـكنه يحـد أيـضاً مـن قـدرتـها عـلى الـدفـاع عـن نـفسها ضـد ادعـاءات الـفساد واالحـتفاظ بـثقة أصـحاب املـصلحة 
والـجهات املـعنية. عـندمـا قـامـت الـفيفا بـتعيني املـدعـي األمـريـكي الـسابـق “مـايـكل غـارسـيا” إلدارة تـحقيق بـشاًن األصـول واآلداب املـتبعة فـي عـملية الـترشـح السـتضافـة كـأس الـعالـم لـعامـي 2018 و2022، 
سجّــــلت عـن غـير قـصد هـدفـاً فـي مـرمـاهـا حـني أعـلنت أن الـنتائـج الـتي تـوصـل إلـيها غـارسـيا فـي 350 صـفحة ال يـمكن اإلفـصاح عـنها للجـمهور “ألسـباب قـانـونـية”.  ولـكن مـا أعـقب ذلـك مـن ضـغط عـام عـليها 
اضـطرهـا بـعد بـضعة أشهـر إلـى نشـر مـلخص مـن 42 صـفحة وصـفه غـارسـيا نـفسه بـأنـه “غـير مـكتمل” ويشـتمل عـلى “عـرض خـاطئ لـلحقائـق والـنتائـج”، وجـعل الـكثيريـن يـتساءلـون عـّما لـدى املـؤسـسة مـن 

أشياء تستحق اإلخفاء. وقد استقال غارسيا في وقت الحق من منصبه كمحقق لدى الفيفا احتجاجاً على ذلك.

ثـالـثاً، عـندمـا يـكون لـلمؤسـسة بـصمة دولـية، فـإن أنشـطتها فـي سـوق مـعني غـالـباً مـا تـكون خـاضـعة ألحـكام ونـظم سـوق أخـرى. فـي مـثال الـفيفا، فـإن قـيام املـدعـى عـليهم بـاسـتخدام الـنظام املـصرفـي األمـيركـي 
إلـى جـانـب عـقد اجـتماعـاتـهم فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية مـن أجـل التخـطيط ألنشـطتهم املـزعـومـة، قـد أدى جـزئـياً إلـى مـنح وزارة الـعدل األمـريـكية مـا تـحتاجـه مـن سـلطة لـتسهيل إلـقاء الـقبض عـليهم فـي 

سويسرا.

رابـعاً، إن إخـفاقـات الـحوكـمة فـي إحـدى املـؤسـسات يـمكن أن يـكون لـه آثـار كـبيرة عـلى األطـراف ذات الـعالقـة وسـمعتها. إن االتـهامـات الـتي ُوجهـت إلـى الـفيفا الشهـر املـاضـي شـّكلت ضـغطاً مـباشـراً عـلى 
عـدد مـن الـرعـاة الـكبار مـثل فـيزا، وأديـداس، وكـوكـاكـوال، ومـاكـدونـالـدز، وهـيونـداي، لـلقيام بـإجـراء رسـمي والـتعبير عـن قـلق بـالـغ تـجاه تـطور األحـداث. فـسمعة هـذه الشـركـات تـرتـبط فـي السـراء والـضراء بـسمعة 
كـرة الـقدم الـدولـية. حـتى االنـتربـول قـام بـاالنـفصال عـن اتـحاد كـرة الـقدم ومـشاكـله حـيث عـّلق شـراكـته مـع الـفيفا الـتي تـقدر قـيمتها بـ 20 مـليون يـورو والـتي عـقدت عـام 2011 ملـدة 10 أعـوام، وذلـك تـحت عـنوان 

“النزاهة في الرياضة”.

ومـع ذلـك، أعـتقد أن هـذه األحـداث تـقدم درسـاً هـامـاً لـنا جـميعاً حـول تـكلفة الـقبول بـأن هـناك أمـوراً مـعينة ال يـمكن تـغييرهـا. يـمكننا أن نـسمي هـذا نـوعـاً مـن ضـريـبة الـالمـباالة، ذلـك أن الـتساؤالت بـشأن نـزاهـة 
كرة القدم الدولية ليست باألمر الجديد. فحتى لو تبني أن النصف فقط مما تم االدعاء به خالل األعوام األخيرة كان حقيقياً، فكيف وملاذا تم السماح باستمرار ذلك طوال هذه الفترة؟

قـد نـقول بـأن ذلـك كـان أمـراً خـارجـاً عـن سـيطرتـنا، ولـكن الـعمالء وأصـحاب املـصلحة اآلخـريـن يـملكون سـلطة مـساءلـة املـؤسـسات وإحـداث الـتغيير فـي املـؤسـسات رفـيعة املسـتوى. إن حـملة “فـيفا جـديـدة اآلن” 
(#NewFifaNow) الـــتي أطـــلقت فـــي يـــنايـــر 2015 تـــعد مـــثاالً عـــلى قـــدرة الحـــمالت اإلبـــداعـــية واالســـتخدام الـــفعال لـــإلعـــالم االجـــتماعـــي عـــلى الـــضغط عـــلى الـــجهات املـــعنية (وهـــي فـــي هـــذه الـــحالـــة الـــرعـــاة 

واتحادات كرة القدم الوطنية) من أجل إحداث تأثير واملساعدة في تسليط الضوء على القضايا الهامة التي تتطلب إجراء عالجياً.

ويـتعني عـلى الـحكومـات كـذلـك لـعب دور أسـاسـي فـي هـذا الـشأن. فـبينما يـفضل دائـماً أن تتخـذ الشـركـات واألعـمال اإلجـراءات مـن تـلقاء نـفسها عـندمـا يـتعلق األمـر بـمنع الـفساد املـؤسـسي، إال أن الـجهات 
الـتنظيمية عـلى درايـة تـامـة بـأنـه ال يـمكن ضـمان الـتزام كـافـة املـؤسـسات بـالـقوانـني. فـيجب أن يـتم وضـع وتـطبيق اآللـيات الـالزمـة لـلتحقيق فـي أيـة بـوادر تـشير إلـى وجـود فـساد قـبل فـوات األوان، بهـدف حـمايـة 
نــزاهــة أســواقــها. فــتأســيس هــيئة وطــنية لــلنزاهــة، مــثالً، عــلى غــرار الــهيئة الــوطــنية ملــكافــحة الــفساد فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة (املــعروفــة بــاســم “نــزاهــة”)[1] أمــر يســتحق أن تــولــيه دول مجــلس الــتعاون 

الخليجي األخرى اهتماماً.

إن الـحوكـمة الـجيدة ثـقافـة بـقدر مـا هـي مـمارسـة، وهـي مجـموعـة مـن املـعتقدات بـقدر كـونـها مجـموعـة مـن الـقواعـد. واألزمـة الـحالـية الـتي تـجتاح كـرة الـقدم الـعاملـية تـشير إلـى أنـه يـتعني عـلينا جـميعاً، خـاصـة فـي 
مـجال األعـمال، االحـتراز بـشأن مـمارسـات الـحوكـمة الـخاصـة بـنا وبـاملـؤسـسات الـتي نـثق بـها. فـعندمـا يـسمح لـثقافـة أيـة مـؤسـسة بـالخـروج عـن نـطاق الـسيطرة، ال يـمكن ضـمان أن تـعود األمـور إلـى سـابـق 

عهدها مرة أخرى.

بدر جعفر هو الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع في اإلمارات العربية املتحدة ومؤسس مبادرة بيرل.

 كما هو منشور على موقع االقتصادي بتاريخ 14 يوليو 2015

يـواصـل الـرئـيس الـتنفيذي للهـالل لـلمشاريـع، بـدر جـعفر، جـهوده لـرفـع درجـة الـوعـي بـأهـم التحـديـات الـتي نـواجـهها فـي املـنطقة الـعربـية والـفرص املـتاحـة بـما فـي ذلـك ريـادة 
 www.badrjafar.com األعمال والحوكمة املؤسسية واستدامة األعمال ودور املرأة في مكان العمل وسياسة الطاقة الذكية من خالل مدونته على اإلنترنت

 تأثير الحوكمة املؤسسية
 ”من أجل اللعبة، من أجل العالم”: ماذا يمكننا أن نتعلم من فضيحة “فيفا”؟“

 سامينا اليمستون القابضة
 “سيراميك رأس الخيمة تنفذ خطة خلق القيمة”

 يمثل ميناء غلفتينر في ريسيف بوابة بديلة للمنطقة الشمالية الشرقية سريعة النمو، األمر الذي يجعلها واحدة من املوانئ األسرع نموا في البرازيل

قطاع الشركات الناشئة هو أحد قطاعات الهالل للمشاريع 

من منطلق عمله كمحلل، يتولى 
أومالت إبراهيموف مسؤولية 

وضع خطط للتنظيم 
االستراتيجي ملشاريع 

الشركات الناشئة واستكشاف 
الفرص لتعزيز كفاءتها املالية 

والتشغيلية. تخرج أومالت 
حديثا من الجامعة األمريكية 

في الشارقة. 

بوصفه نائب الرئيس 
لقطاع الشركات 

الناشئة،  يتولى سامر 
شقير مسؤولية تحديد 

وتقييم واحتضان فرص 
الشركات الناشئة في 
القطاع. يتمتع سامر 

بأكثر من ١٦ سنة من 
الخبرة العاملية في مجال 

ريادة األعمال في 
مختلف الصناعات والقطاعات حيث عمل مع العديد من 

الشركات في مراحل النشأة والنمو واالستحواذ.

بوصفه محلل أول، يدير سعد 
عبداهلل العالقات مع الشركاء 

االستراتيجيني لتقديم الدعم في 
تطوير وتحقيق أهداف كل من 

الشركات. يتمتع سعد بأكثر من 
١٥ سنة من الخبرة اإلدارية في 

مختلف القطاعات بما فيها 
التكنولوجيا واإلعالنات والبيانات 

والتجارة اإللكترونية في اإلمارات 
العربية املتحدة وكندا والواليات 

املتحدة األمريكية

فريق العمل

في يوليو من هذا العام قامت ومضة كابيتال، وهي شركة رأس مال مخاطر رائدة، بتقديم أحد أكبر صناديق النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي يهدف إلى سد فجوة التمويل 
بالنسبة لرواد األعمال ودعم الشركات القابلة للتوسع على تحقيق نجاح عاملي. تمكن الصندوق، ومضة مينا فينشرز ١، من إنجاز عملية اإلغالق األولى مع وجود كبار املستثمرين مثل الهالل للمشاريع 

ومؤسسة التمويل الدولية، عضو في مجموعة البنك الدولي، ومجموعة أبراج ومجموعة زين. 

يعد صندوق ومضة مينا فينشرز ١ جزءا من االستراتيجية الرئيسية لشركة ومضة كابيتال 
والتي تستهدف استثمارات في شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا بقيادة رواد األعمال. 

وبدعم من ومضة كابيتال، سوف يحصل األفراد على دعم استراتيجي وإرشاد وتوجيه 
والقدرة على الوصول إلى األسواق املربحة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي من 

خالل عقد الشراكات وتقديم الدعم التشغيلي. يعرف الرئيس التنفيذي للشركة، فادي غندور، 
بأنه مؤسس شركة أرامكس ويلعب دورا قياديا في ريادة األعمال في العالم العربي من 

خالل منصات تقدم ما هو أكثر من التمويل مثل إنديفور وإنجاز وغيرها. 

أطلقت ومضة كابيتال الصندوق من خالل االستثمار في شركتني حتى تاريخه وهما: نيوز 
جروب إنترناشيونال واملتخصصة في إيجاد وتوزيع ومراقبة وتحليل املحتوى اإلخباري في 
األسواق الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وجمالون وهو أكبر موقع لبيع 

الكتب عبر اإلنترنت يهدف إلى أن يصبح أكبر مقدم للمعرفة في املنطقة.

 الرئيس التنفيذي لومضة مينا فينشرز ، فادي غندور، هو أحد قادة املنطقة في مجال الشركات الناشئة بما في
 ذلك دوره كمستثمر مؤسس ملوقع مكتوب، أكبر شركة ناشئة مختصة في مجال التكنولوجيا في الشرق األوسط

 كما يلعب دورا قياديا في تمويل وتنمية الشركات الناشئة ومنصات ريادة األعمال

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في ومضة مينا فينشرز 

في يونيو 2014، قامت سامينا اليمستون القابضة، التابعة لشركة سامينا كابيتال، إلى جانب مجموعة من املستثمرين باالستحواذ على 
30.6% من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة، وهي شركة عاملية بقيمة مليار دوالر تورد منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة وتم االعتراف بها 

دوليا كأكبر شركة لتصنيع السيراميك على مستوى العالم. في أعقاب اإلغالق، قامت سامينا اليمستون القابضة تحت إشراف الشركة األم 
سامينا كابيتال بالعمل بصورة فاعلة مع سيراميك رأس الخيمة من أجل تنفيذ خطة خلق القيمة والتي سوف تقدم قيمة لحملة األسهم من 
خالل إدخال تحسينات تشغيلية وتنفيذ مبادرات استراتيجية مما سيعمل على تحفيز نمو الشركة وتحسني إنتاجيتها بصفة عامة. من بني 

املبادرات الرئيسية، لدى سيراميك رأس الخيمة خطط لتحسني الربحية من خالل استراتيجية قصيرة األجل تركز على عمليات الشركة 
الرئيسية والحد من األعمال الفرعية. وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن عزمها على االستحواذ على اثنتني من الشركات التابعة والزميلة لها بعد 
الحصول على موافقة املساهمني والجهات املعنية األخرى. طبقا لتقارير، تهدف الشركة إلى زيادة استثماراتها التي تبلغ %57 في رأس 

الخيمة للطاقة و35% في رأس الخيمة لألمن والخدمات إلى %100. 

وقد انضم إلى عمليتي االستحواذ بيع سيراميك رأس الخيمة لحصتها في شركة التكريت راك، وشركة رأس الخيمة للمستحضرات الدوائية 
في بنجالديش. من املتوقع من الشركة أيضا أن تخرج من استثماراتها في الشركة التابعة لها في السودان في وقت الحق من العام. وبناء 

على األنشطة الحالية واملستقبلية التي تركز على زيادة اإليرادات، من املتوقع أن تشهد سيراميك رأس الخيمة زيادة في إيراداتها بنسبة %7 
سنويا وزيادة أرباحها بنسبة 10% سنويا حتى عام 2019. 

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في سامينا اليمستون القابضة

 ومضة مينا فينشرز ١
 صندوق نمو بقيمة ٧٥ مليون دوالر لرواد األعمال”
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